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l.dz. ……./PIM/05/20/MK/2019-243             

Dotyczy: Postępowania przetargowego pn. „Budowa ulicy Tarnobrzeskiej                                     

w Poznaniu”, nr postępowania PIM/04/20/ZP23/2019-243.  

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej „Pzp”), 
Zamawiający informuje o pytaniu skierowanym do treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia (SIWZ) w postępowaniu: 

Pytanie nr 1 z 15.05.2020 r.  

dot. Odpowiedź na pytanie nr 1 z dnia 5.05.2020r. 

Zamawiający wyjaśnił, że prawidłowa nazwa zadania brzmi: Budowa ul. Tarnobrzeskiej                 
w Poznaniu” niemniej jednak nie umieścił formularza oferty i oświadczeń z poprawna nazwą. 
Wobec powyższego prosimy Zamawiającego o umieszczenie formularza oferty oraz 
pozostałych załączników z poprawna nazwą bądź potwierdzenie, że formularze mają zostać 
z błędną nazwą zadania: Przebudowa ulicy Tarnobrzeskiej w Poznaniu. 

Wyjaśnienia Zamawiającego 

Zamawiający informuje, że udostępnił na swojej stronie internetowej załączniki z poprawną 
nazwą (folder załączniki do SIWZ z sprostowaną nazwą).  

Pytanie nr 2  

dot. Odpowiedzi na pytanie nr 2 z dnia 08.05.2020r. oraz odpowiedzi na pytanie nr 3 z dnia 
10.05.2020 r.: 

„Zamawiający informuje, że na całej długości projektowanej ul. Tarnobrzeskiej pod 
podbudową gr. 15cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5mm, 
należy wykonać warstwę podbudowy pomocniczej z kruszywa stabilizowanego cementem 
C 1,5/2 gr 25cm”. Zamawiający umieścił nowe kosztorysy ofertowe nie uwzględniające w/w 
odpowiedzi i pozostawił opis poz. 28 bez zmian. 

Wykonawcy w postępowaniu  
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Wobec powyższego prosimy o umieszczenie poprawionego Kosztorysu Ofertowego branży 
drogowej. 

Wyjaśnienia Zamawiającego  

„Zamawiający informuje, że na całej długości projektowanej ul. Tarnobrzeskiej pod 
podbudową gr. 15cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5mm, 
należy wykonać warstwę podbudowy pomocniczej z kruszywa stabilizowanego cementem 
C 1,5/2 gr 25cm” - wartość pozycji jest ujęta w kosztorysie ofertowym. 

Pytanie nr 3  

dot. Odpowiedzi na pytanie nr 4 z dnia 10.05.2020 r.: 

„Zamawiający informuje, że parametr wytrzymałości na ściskanie dolnej warstwy konstrukcji 
nawierzchni wynosi C1,5/2”. Zamawiający umieszczając nowe Kosztorysy Ofertowe                        
nie uwzględnij w/w odpowiedzi. Wobec powyższego prosimy o umieszczenie poprawionego 
Kosztorysu Ofertowego branży drogowej. 

Wyjaśnienia Zamawiającego  

Wytrzymałość na ściskanie określona parametrem Rm = 2,5 MPa jest równoważna                           
dla parametru C1,5/2.  

Pytanie nr 4  

Dot. Załącznika Harmonogram rzeczowo-finansowy: 

Prosimy o wyjaśnienie wstawionych przez Zamawiającego w kolumnie 5 
„NIEPRZEKRACZALNYCH WSKAŻNIKÓW % UDZIAŁU WARTOŚCI ROBÓT DANEGO 
ETAPU DO WARTOŚCI CAŁOŚCI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA”. W KM1 mamy 0,0% 
udział wartości robót danego etapu do wartości całości przedmiotu umowy. Wymusza to na 
Wykonawcy wpisanie wartość robót 0 zł . W zakończeniu przedmiotu umowy podano 10% 
udział wartości robót danego etapu do wartości całości przedmiotu umowy. Prosimy                             
o wyjaśnienie jakie koszty Wykonawca ma ująć w harmonogramie robót pod nazwą „Odbiór 
końcowy Przedmiotu Umowy” 

Wyjaśnienia Zamawiającego  

Zamawiający informuje, że w treści § 8 ust. 6 wzorca umowy zostały określone wymagania 
(zakres), które powinien uwzględnić Wykonawca w celu określenia kosztów. 

Otrzymują:  

1. Wykonawcy w postępowaniu za pośrednictwem www.pim.poznan.pl , 

2. a/a 

Sprawę prowadzi: Marzena Kaczmarek, specjalista ds. Zam. Publ. Tel. +48 61 884 20 16 e-mail: marzena.kaczmarek@pim.poznan.pl  


